
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/2 
 

                                                                                                                                                                                        

         

CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 
 

 

2016. augusztus 25-i 

118-AS SZÁMÚ HATÁROZAT 

 

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016-os 1-es és 2-es 

melléklete kiegészítésével kapcsolatosban, annak érdekében, hogy 

engedélyezve legyen a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 

részére az, hogy megszervezhesse, lefolytathasson és finanszírozzon 

kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei 

érdekeltségűek 

                            

 
A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] látva a 15787/2016.08.22-es számú 

Indoklását a Gazdasági Igazgatóságnak, valamint a szakbizottságok értesítését, 

Figyelembe véve a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által a 

14454/2016.07.29. számmal iktatott kérelmét, 

Tekintettel a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016.02.25-os számú 

Határozata 5. cikkelye (2) bekezdése - amelynek tárgya az, hogy a Consiliul Judeţean 

Mureş [Maros Megyei Tanács] megszervezhessen, lefolytathasson és finanszírozzon 

kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei érdekeltségűek, a későbbi 

kiegészítésekkel, 

A 215/2001-es Törvény 91. cikkelye, (1)-es bekezdése d) és e) betűi, összevetve az (5) 

bekezdés a) betűjével 4. pont, és a 91. cikkely (6)-os bekezdése a) betűje, valamint a 97. 

cikkely (1) bekezdése - amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - újraközölve, a későbbi 

módosításokkal és kiegészítésekkel- előírása alapján  

határoz: 

I. Cikkely A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016.02.25-ös számú 

Határozata  1. és 2. melléklete - ennek tárgya a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács] azon engedélyeztetése, hogy megszervezhesse, lefolytathasson és finanszírozzon 

kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei érdekeltségűek, kiegészítve a 

Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 65/2016.04.21-es számú Határozatával és 

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 101/2016.07.28-as számú Határozatával 

ki lesz egészítve a következő képen: 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

 

1. Az 1. számú melléklethez, az A szekció „A  Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács] által teljesített tevékenységek partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” a 

36. pont után be lesz víve a 37. pont, amelyek tartalma az 1. Mellékletben található, 

amely szerves része a jelen határozatnak.  

2. A 2. számú melléklet esetében, az A szekció „A  Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács] által teljesített tevékenységek partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” a 

36. pont után be lesz víve a 37. pont, amelyek tartalma a 2. Mellékletben található, amely 

szerves része a jelen határozatnak.  

2. Cikkely A jelen határozatot a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] -on belüli 

Gazdasági Igazgatóság felé közlik, amely felel ennek teljesítéséért.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

ELNÖK                                                                                   Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                              TITKÁR  

                               Paul Cosma                                                                                                                    
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 
 

15787 /22.08.2016.2016.08.22 
VI/D/5 Iratcsomó 

 
 
 
 

INDOKLÁS 

ahhoz a tervezet-határozathoz, amely a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács] 23/2016-os 1-es és 2-es melléklete kiegészítésével kapcsolatos, annak 

érdekében, hogy engedélyezve legyen a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 

Tanács] részére az, hogy megszervezhesse, lefolytathasson és finanszírozzon 

kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei érdekeltségűek 

 

 

 

A Consiliul Judeţean [Megyei Tanács] 23/2016-os számú Határozatával elfogadták azt, hogy 

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] részére az, hogy megszervezhesse, 

lefolytathasson és finanszírozzon kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek 

megyei érdekeltségűek. 

 

A 121/2016-os értesítéssel az Asociaţia Pentru Tîrgu Mureş [Marosvásárhelyért Egyesület] 

javasolta a megyei hatóságok számára azt, hogy vegyenek részt, mint partner a 

„Vâltoarea Mureşeană” elnevezésű rendezvény IV. kiadásának a megszervezésében. 

Az esemény célja a magyar kultúra - mint a romániai kulturális változatosság 

integrált része - ismertetése, előterjesztése. Az esemény keretén belül az erdélyi 

magyar kulturális hagyományok lesznek előterjesztve, ismertetve. Az 

eseményprogramban foglaltak a következők: képzőművészeti alkotások és 

fényképkiállítások, fiatalok és gyermekek részére programok, sportversenyek, 

könyvvásárok, irodalmi estek, filmforgatások, mesterségek vására, gasztronómiai 

bemutatók, borkóstolók, a Népzenei Fesztivál gálája.   

Az említett esemény egy jó megszervezés érdekében javasolják a Consiliul Judeţean 

Mureş [Maros Megyei Tanács] pénzügyi támogatását fesztivál keretén belüli a koncertek 

és események költségtérítésére, amely értéke 40.000 lei. 

A fentiekkel szemben javasoljuk a Consiliul Judeţean [Megyei Tanács] 23/2016-os számú 

Határozatának módosítását azért, hogy engedélyezve legyen a Consiliul Judeţean Mureş 

[Maros Megyei Tanács] részére az, hogy megszervezhesse, lefolytathasson és finanszírozzon 

kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei érdekeltségűek. 
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ELNÖK                                                                        ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 

Péter Ferenc                                                                              Alin Mărginean 

 

                                                                                                    

 

 

 

Összeállította: Marcela Moldovan, tanácsos 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

A 118/2016.08.25-ös számú HCJ [Megyei Tanács Határozata] 1-es számú 

MELLÉKLETE     

                                              

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] által a 2016-os évben 

megszervezett és finanszírozott megyei érdekeltségű kulturális és társadalmi 

köztevékenységek  

Az A Szekció - A MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL 

PARTNERSÉGBEN TELJESITETT TEVÉKENYSÉGEI kiegészítése 

 

37. Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş [A Marosvásárhelyért Egyesület] 

2016-ban az Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş [Marosvásárhelyért Egyesület] által 

javasolt esemény már a IV. kiadásnál van és ennek célja a magyar kultúra - mint a 

romániai kulturális változatosság integrált része - ismertetése, előterjesztése.   

Az esemény keretén belül az erdélyi magyar kulturális hagyományok lesznek 

előterjesztve, ismertetve. Az eseményprogramban foglaltak a következők: 

képzőművészeti alkotások és fényképkiállítások, fiatalok és gyermekek részére 

programok, sportversenyek, könyvvásárok, irodalmi estek, filmforgatások, 

mesterségek vására, gasztronómiai bemutatók, borkóstolók, a Népzenei Fesztivál 

gálája. Minden egyes este lesz koncert, amely egy széles zenei skálát fed le, 

koncertezni fognak magyarországi együttesek: Republic, Hooligans, LGT Zenevonat, 

Bikini és ugyanakkor fellépnek romániai művészek is.  

Szervező: Asociaţia pentru Tîrgu-Mureş [A Marosvásárhelyért Egyesület] 

Hely: Parcul Municipal Tîrgu-Mureş [A Marosvásárhely megyei város parkja] 

Időpont: 24-28. augusztus 2016. 
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Sor 

szám
TEVÉKENYSÉG Szervező/ kérvényezési szám Időszak

Finanszirozás

2016

-Lej-

37 Vâltoarea Mureşeană [A Marosi Örvény]

Asociaţia pentru TîrguMureş                           

[A Marosvásárhelyért Egyesület] 14454 

/2016.07.29-es szám

augusztus 24-28. 40.000

A C.J Mureş [Maros Megyei Tanács] 118/2016. augusztus 25-ös számú Határozata 2. melléklete,                                                                                                                            

A 2016-os évi megyei érdekű kulturális és közéleti tevékenységek költségvetése                                                                                                                    

A. A MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL PARTNERSÉGBEN TELJESITETT 

TEVÉKENYSÉGEI
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